Vestre Baadelaug – Mødereferat

Emne:
Dato:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
07. april, 2014
Hans R. Petersen (HRP), formand
Ole Espensen (OE), næstformand
Johnny Iversen (JI), aktivitetsleder
Peter Hinrup (PH), kasserer
Inge Lysdal Larsen (ILL), sekretær (rekvirent)
Per Jensen (PJ), havnefoged

Afbud:

Henrik Kam Kristensen (HKK), fartøjsinspektør

Agenda:
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3.
4.
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8.
9.

Punkt
1

Sidste referat. Opfølgning og godkendelse
Havnefoged anliggender
ANF anliggender
ALH
Økonomi
Møde med nye medlemmer
Standerhejsning
Bordet rundt
Næste møde

Indhold
Sidste mødereferat
>Rød/grøn skilte – er bestilt
Skiltene bliver sat op af PJ – men folk skal selv afmontere deres
gamle skilte. Hvis PJ vurderer, at det er et skilt af samme kvalitet
som dem vi sætter op – får det lov til at blive og vil ikke blive skiftet
med et nyt.

Ansvarlig

Senest

ILL

Forår 2014

OE/HKK

Forår 2014

>Opfølgning mht. pladser på Ralvej og Sporristen pga. ændringer i
brugsaftalen med Aalborg Kommune – afventer nærmere.
ANF har indsendt indsigelse ang. landpladserne.
>Mastevogn – ny vogn er lavet og den gamle er blevet renoveret.
Bagagevogn – der er bestilt en prøve –til godkendelse..
>RETTELSE::::: Ang. VB’s bådvogn: havde fået skrevet, at alle
kunne låne vognen – det SKAL selvfølgelig være: at den nye ejer vil
stille den til rådighed, hvis der skulle være gæstesejlere i nød, der
har brug for den.

HKK

2

3

Øvrige punkter gennemført. Referatet godkendt og underskrevet
Havnefoged anliggender
>Telefonsvarer til Vestre Baadelaug er indkøbt og
installeres/indtales.
>mht. stik på landpladserne – PJ observerer, hvor stort problemet
evt. er og det bliver så taget med på næste havnesyn.
>er i gang med at give broer algefjerner, male skure, hegn mv.
>får lavet et par ekstra nøgler til El-skab i SKH – udleveres til
Bestyrelsesmedlemmer i SKH.
>Al affald v. Masteskuret og på Ralvej er kørt væk.
>Gl. vandstøvsuger til brug ved rengøring er smidt ud da den var
færdig – ny indkøbes.
>Det er et problem, at folk ikke flytter tilbage på egen plads efter
vinterpladser. Alle skal være tilbage på egne pladser senest 31/3.
ANF anliggender

ILL

08.04.14

PJ

01.05.14

PJ

>Der skal være møde d. 10/4 med AS ang. deres ønskede udtræden
af ANF.
4

ALH
>Vi afventer dato for møde med SL – der skal laves oplæg til ny
aftale mht. fordelingstal mv.

5

Økonomi
> Vi er nu oppe på 33 nye medlemmer siden nytår – der er store
ønsker om at blive medlem af vores klub. De fleste er nogen der
ønsker plads..
>Vores økonomi ser rigtigt god ud – vi har ikke træk på
kassekreditten.
>Cash loader – der bliver bestilt ekstra kort hertil.
Bestyrelsen fortsætter arbejdet med langsigtet investeringsplan,
mht. forventede udgifter de næste 5 år. Bla. maling af Klubhus,
nogle vinduer skal skiftes mv.

OBS:

Info om/til Medlemmer – ang. manglende betaling:
>Ejer af båd på bro 4 som ikke har plads mere – får en advarsel om
at få flyttet sin båd – ellers fjernes den for ejers regning og risiko.
Der er pt. 3 medlemmer, der ikke har betalt deres bådplads.
Vi rykker ikke yderligere nu – og de mister deres bådplads og
medlemskab. Dvs. de bliver ekskluderet af klubben.

PH

6.

Møde for nye medlemmer
Der er indkaldt til møde for nye medlemmer – hvor vi gennemgår
hvem vi er og hvad klubben består af.
Vi tager en gennemgang af vores hjemmeside – så man bliver
fortrolig med den. Det meste info man har brug for er der.

7.

Bordet rundt
OE:
>Fældning af træerne er sat i gang på sporristen.
>>Der bliver indsat en ventil i diesel vognen – udføres når Hallen på
Limfjordsværftet er tømt – så man kan svejse derinde.
>Der er lavet hovedrengøring i VB Klubhuset – og der er blevet gjort
rent i Sekskanten, borde rengjort og olieret.
Mht.: overdække i SKH – de gamle sejl kommer ikke op igen – hvad
er ønsket – kom med forslag.
Vi opfordrer folk med plads i SKH om at komme frem med ønsker –
skriv en mail til Inge på klubbens mail.

9.

08.04.14

Standerhejsning
Alt er klart – om eftermiddagen – der er aftalt med musikerne og
med fører af vores kanon. Der er også bestilt musik, drikkelse, mad
til om aftenen.

8.

HP,OE
PH, PJ
ILL

Næste møde
Mandag den 5. maj 2014 kl. 17:30 i klubhuset
Afbud: Ingen

JI

03.05.14

OE
OE

01.06.14
01.06.14

ILL

04.05.14

